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Aanvullende voorwaarden (bij offerte) incl. algemene voorwaarden (zie verder) 
 

Aanvoer kan plaatsvinden op de door ons aangegeven site, na overleg met BIOTERRA NV en met in 
acht neming van de ‘Voorwaarden Aanvoer Verontreinigde grond’ (zie verder). Er dient minimaal 2 
dagen op voorhand aangemeld te worden zodat BIOTERRA NV alle nodige regelingen nog kan treffen 
teneinde de aanvoerprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Indien aanvoer van met asbest verontreinigde gronden en/of minerale afvalstoffen (tot max. 
10.000ppm of lager indien in offerte gespecifieerd), dienen minimum 5 werkdagen vooraanmelding in 
acht te worden genomen. 
 
De klant en/of de vervoerder is steeds verantwoordelijk voor het transport van de partij tot en met de 
aflevering van de vracht in de daarvoor voorziene opslagzone. Hij zal erop toezien dat de wagens 
afgedekt zijn bij het aanleveren op ons recyclagecentrum. Hij is gehouden aan de richtlijnen, gegeven 
door de verantwoordelijke van het recyclagecentrum voor het lossen en/of laden van producten. Hij is 
eveneens verantwoordelijk voor het eventueel beschadigen van installaties op het 
verwerkingscentrum en dient hiervoor over de nodige vergunningen en verzekeringen te beschikken. 
In ieder geval zal de klant BIOTERRA NV vrijwaren voor alle aansprakelijkheid ten opzichte van derden. 
 
BIOTERRA NV beschikt over een geijkte weeginstallatie (max. 60 ton). Het is de klant vrij om ladingen 
op andere weeginstallaties te laten wegen. Voor facturatie zullen echter enkel de op BIOTERRA NV 
geregistreerde wegingen van toepassing zijn. De verantwoordelijkheid ligt bij de klant om bij aanvoer 
zich aan de weegbrug aan te bieden met het juiste vrachtdocument. Indien chauffeurs zich met 
verkeerde vrachtdocumenten aanbieden bestaat het risico dat vrachten onder verkeerde 
projektnummers worden ingewogen en ook andere dan de afgesproken tarieven zullen gefaktureerd 
worden. 
 
In geval aanlevering gebeurt per schip zijn volgende diensten inbegrepen in onze prijzen: ijking aan 
onze kade, lossen van het schip en bobcat schoon opleveren. Indien het schip geborsteld dient te 
worden dan wordt hiervoor € 0,15/ton aangerekend. Indien het schip gecleand dient te worden 
worden volgende tarieven aangerekend: € 750 (schip van < 1000 ton), € 1000 (schip van 1000-2000 
ton), € 1250 (schip > 2000 ton). 
 
 
Adressen en openingstijden :  
Floreffe: Rue des Artisans 5150 Floreffe  7u00 – 16u30  
Genk :    Bilzerweg 15  3600 Genk  7u00 – 12u00 en 12u30 - 17u00  
Meerhout :  Nijverheidsweg 11 2450 Meerhout  7u00 – 12u00 en 12u30 - 17u00 
Lochristi: Drieselstraat z/n 9080 Lochristi  7u00 – 12u00 en 12u30 - 17u00 
Maasmechelen: Kringloopstraat  3600 Maasmechelen 7u30 – 16u00 (weegbrug)/16u30 
(kippen) 
 
Indien noodzakelijk kan voor bepaalde projekten -  na onderling overleg - afgeweken worden van onze 
openingsuren.  
 

1) Bemonstering en aanvaarding 

 
Van de gehele aangeleverde partij wordt een representatief mengstaal samengesteld. Al naargelang 
de grootte van de partij worden één of meerdere stalen verstuurd naar een door OVAM-
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geaccrediteerd en onafhankelijk laboratorium ter verificatie van de aanwezige verontreiniging(en). 
Van ieder staal wat verstuurd is blijft een duplicaat ter arbitrage aanwezig op BIOTERRA. De 
opdrachtgever die eventueel aanwezig wenst te zijn tijdens de staalnameprocedure dient BIOTERRA 
hiervan schriftelijk in kennis te stellen, vóór de eigenlijke aanvoer van de gronden, teneinde deze 
laatste toe te laten de opdrachtgever te verwittigen van datum en uur van controle. 
 
Gronden en afvalstoffen dienen steeds steekvast (minimum 70 % ds) aangeleverd te worden.  Indien 
het niet steekvast is dan wordt er een meerprijs aangerekend van € 6,00 / ton. 
 
De klant blijft verantwoordelijk en eigenaar van het aangevoerde materiaal totdat een 
inkeuringsanalyse de analysegegevens (of andere elementen waarop BIOTERRA zich heeft berust) 
zoals aangeboden voor de offerte bevestigt. Onder “specificaties van de verontreiniging” kan naar 
specifieke acceptatievoorwaarden verwezen worden, gebaseerd op de door de klant aangedragen 
gegevens betreffende de verontreinigingsgraad. 
 
Indien tijdens de aanvoer door gemachtigd personeel vastgesteld wordt dat de aanvoer niet conform 
is met de in de offerte gestelde voorwaarden of in strijd is met de algemene acceptatiecriteria 
(steekvastheid, aanwezigheid afval, toxische stoffen, …) van BIOTERRA NV kan de vrachtwagen het 
lossen geweigerd worden.  
 
Partijen mogen maximaal 100 mg kg-1 asbest bevatten (tenzij anders aangegeven ; bv. 
asbesthoudende partij), waarbij 1 vrije vezel voor 10 telt. Aldus mag de totale concentratie asbest, 
zijnde de ‘concentratie gebonden asbest + (10x concentratie vrije asbest )’ niet groter zijn dan 100 mg 
kg-1. Indien concentraties hoger dan 100 mg kg-1 asbest worden aangetroffen gelden volgende 
verwerkingsprijzen: 

- Indien concentratie vrije asbest < 10 mg kg-1:   € 45,00 per ton 
- indien concentratie vrije asbest > 10 mg kg-1: € 23,00 per ton voor 0% residu, met een 

verrekening van € 1,50 per % en per ton voor het vastgestelde residugehalte (= som van de 
fractie < 63µm en organische stof (gloeiverlies bij 550°C). 

Enkel onze site te Genk is vergund om dergelijke asbesthoudende afvalstoffen te ontvangen en 
verwerken. Indien deze non-conformiteit tov de 100mg/kg ds-regel wordt overschreden zal het intern 
transport (incl. belading en manipulatie) vanuit de van toepassing zijnde site naar ons 
verwerkingscentrum te Genk eveneens in rekening worden gebracht. 
Partijen waarin asbest voorkomt in concentraties > 10.000 mg kg-1 asbest (1%) kunnen niet 
geaccepteerd worden en zullen geweigerd worden. Indien dit vastgesteld wordt nà aanvoer, zullen de 
kosten voor verwijdering van ons terrein en externe verwerking doorgerekend worden aan de klant. 
 
Indien er een organoleptische afwijking (ten opzichte van de door de klant verstrekte gegevens) wordt 
vastgesteld na het lossen van de vrachte(en) zal BIOTERRA NV  de klant reeds schriftelijk inlichten van 
de afwijking en overgaan tot bemonstering en analyse van het aangevoerde materiaal. De 
analysekosten zullen in zulk geval doorgerekend worden aan een tarief van € 200,00 en dit ongeacht 
de grootte van de aangevoerde partij. 
 
Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen de door BIOTERRA uitgevoerde ingangscontroles en –
analyses, dient zulks binnen de 3 werkdagen na kennisgeving van de goed- of afkeuring schriftelijk ter 
kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn worden de bekomen resultaten en de 
mogelijk hieraan gekoppelde meerprijs onbetwist te zijn aanvaard door de opdrachtgever. 
Wij wensen nadrukkelijk aan te geven dat, indien er een tegensprekelijke staalname op één van onze 
centra voorzien wordt in samenspraak tussen Bioterra en haar klant, dat de staalname en analyse 
steeds dient te gebeuren conform de Vlaamse wetgeving en haar toepasselijke normenkaders. 
Acceptatie van gronden en afvalstromen zal te allen tijde gebeuren op basis van bovenstaande 
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analyses. Hiervoor zullen de analyses uitgevoerd worden volgens de op het moment van toepassing 
zijnde CMA’s. Voor de bepaling van de fractie (< 63µm) wensen we te specifiëren dat deze dient 
uitgevoerd te worden conform NBN EN-933-1 owv hoogste overeenstemming met waarden zoals 
bekomen in de natte scheidingsinstallatie. 
 
Voor materialen aangeleverd als bouwkundig bodemgebruik, geldt een maximumgehalte aan 
organisch materiaal van 5 %.  Bij een hoger gehalte is een meerprijs van toepassing van 1,00 € per % 
per ton. Bij materialen met een gehalte aan organisch materiaal van 10% of meer, vervalt de 
gemaakte prijsafspraak en dienen nieuwe prijsafspraken vastgelegd te worden. 
 
Indien zou blijken dat deze substantiële wijzigingen in de aangeleverde partij de verwerkingskosten 
beïnvloeden, behoudt BIOTERRA NV zich het recht voor iedere verdere aanvoer te weigeren, of een 
andere verwerkingsprijs aan te rekenen. De klant behoudt echter nog het recht de gehele partij weer 
af te voeren op eigen kosten, evenwel na betaling van alle gemaakte onkosten, met inbegrip van 
stockage, bemonstering en analyse. De kosten inzake stockage bedragen € 2,50 per ton per maand. 
Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand in rekening gebracht. 
 
De aanvrager (klant) bevestigt dat de aangevoerde partij conform zal zijn aan de specificaties zoals 
opgegeven en/of zoals uit het monster dat aan BIOTERRA NV ter beschikking werd gesteld. De 
aanvrager bevestigt daarom er kennis van te nemen dat elke overtreding hiervan, evenals het 
verschaffen van verkeerde of onvolledige informatie aanleiding zal geven tot het verbreken van de 
overeenkomst en van de toestemming tot aanvoer op ons verwerkingscentrum. 
 
Voor partijen < 50 ton wordt bij de verwerkingsprijs een bijkomende kost aangerekend ten bedrage 
van € 200,00 voor het dekken van de analysekosten.  Voor partijen groter dan 50 en kleiner dan 100 
ton bedraagt deze kost € 125,00.  Deze meerkosten gelden niet voor veegvuil, kolkenslib en rioolslib. 
 
De prijzen vermeld in deze offerte zijn enkel bindend voor de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in 
de offerte. Bij afwijkingen groter dan 20 % (in min weliswaar) op de aangeboden vermoedelijke 
hoeveelheden, behoudt BIOTERRA NV zich het recht om de eenheidsprijzen te herzien. 
De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het aanbrengen van de te leveren gronden en/of 
afvalstoffen, meer bepaald voor de totale hoeveelheid. BIOTERRA richt zich hiervoor uitsluitend op de 
op haar weegbrug en middels bijpassend vrachtdocument aangeboden vrachten. Een overschrijding 
van de aangegeven vermoedelijke hoeveelheid kan niet aanzien worden als een overschrijding van een 
maximaal aan te leveren hoeveelheid. 
 
Het percentage puin heeft geen invloed op onze prijs.  Aangeleverd puin mag niet groter zijn dan 
100x50x50cm.  Het percentage niet-inerte afvalstoffen mag niet groter zijn dan 1 % van de afgezeefde 
inerte afvalstoffen, en dit zowel in gewicht als in volume. Indien dit niet het geval is zal eveneens een 
meerkost worden aangerekend voor het uitsorteren en afvoeren naar de stortplaats klasse 1 of 2. 
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Algemene voorwaarden BIOTERRA 
 
1.   Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, 

overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van BIOTERRA NV, hierna te noemen 
BIOTERRA met derden, hierna te noemen de wederpartij, en de uitvoering daarvan.  Van deze 
voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directeur, of zijn 
gemachtigde, ondertekend schrijven in welk geval die afwijking enkel geldt voor de opdracht waar-
voor die afwijking is overeengekomen. 

1.2 Voor de omschrijving van de in deze voorwaarden gehanteerde producten als verontreinigde 
gronden, afvalstoffen, etc. wordt verwezen naar het Vlaams reglement betreffende de bodemsane-
ring - VLAREBO hoofdstuk 1 onder definities of een daarvoor in de plaats komende regeling, alsook 
het Vlaams reglement inzake Materiaalbeheer, kortweg VLAREMA. 

 
2.   Aanbiedingen 
2.1 Uitgangspunt voor alle aanbiedingen, is dat de door de wederpartij aangeleverde producten 

voldoen aan de door de wederpartij aangegeven of anderszins vastgestelde specificaties, waarvan 
BIOTERRA bij aanbieding van is uitgegaan. Aanbiedingen van BIOTERRA zijn dan ook slechts geldig, 
indien deze specificaties juist blijken te zijn dan wel zich bewegen binnen voor BIOTERRA aan-
vaardbare marges, in welk geval uiteraard wel verrekening plaatsvindt. 

2.2 In alle aanbiedingen wordt verwezen naar de "voorwaarden aanvoer producten ", welke deel 
uitmaken van de contractsinhoud. In de offerte wordt steeds aangegeven waar ze digitaal 
raadpleegbaar zijn of zelfs overgemaakt kunnen worden op aanvraag. 

 
2.3 Alle aanbiedingen van BIOTERRA zijn gebaseerd op de mogelijkheid om de bij de reiniging 

vrijkomende afvalstoffen in België te storten en/of verwerken. BIOTERRA is gerechtigd de 
meerkosten in rekening te brengen, indien dit door de bevoegde instanties niet wordt toegestaan. 

 
2.4 BIOTERRA NV is te allen tijde gerechtigd haar verwerkingsvoorwaarden te wijzigen indien van 

overheidswege wijzigingen worden aangebracht in opgelegde verplichtingen, normen en 
vergunningen, milieuheffingen, evenals bij het verkrijgen van nieuwe inzichten in de veilige en 
afdoende behandeling van de producten. 

 
2.5 Alle aanbiedingen van BIOTERRA zijn vrijblijvend. 
 
3.   Totstandkoming overeenkomst 
3.1 BIOTERRA bevestigt steeds de totstandkoming van een overeenkomst als de juiste weergave van 

de inhoud van de overeenkomst. Deze bevestiging geschiedt steeds door het aan de wederpartij 
overmaken van een projectspecifiek vrachtdocument ter begeleiding van de aan te leveren 
producten. 

3.2 Wanneer zonder schriftelijke bevestiging van de wederpartij met de aanlevering van de in de 
offerte beschreven producten is begonnen, komt er automatisch een overeenkomst tot stand op 
de voorwaarden zoals vermeld in deze offerte. 

3.3 Iedere overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde, dat de door de 
wederpartij aan te leveren producten voldoen aan de door de wederpartij aangegeven of anderszins 
vastgestelde specificaties, dan wel binnen voor BIOTERRA aanvaardbare marges van deze specifi-
caties. BIOTERRA is gerechtigd deze ontbindende voorwaarde in te roepen, totdat volledige 
duidelijkheid bestaat dat zonder twijfel aan dit criterium is voldaan. De gevolgen hiervan worden 
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geregeld in artikel 5. 
 
4.   Termijnen 
Alle in de aanbieding of schriftelijke bevestiging genoemde door BIOTERRA in acht te nemen termijnen 
gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. 

 
5.   Gevolgen afwijking van specificaties 
5.1 In de gevallen dat niet is voldaan aan het criterium als genoemd onder artikel 2 lid 1 en artikel 3 lid 

2 zal BIOTERRA dit schriftelijk aan de wederpartij melden binnen korte termijn, nadat BIOTERRA tot 
deze conclusie is gekomen. 

5.2 In die gevallen: 
a. Is de wederpartij gehouden om zelf zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor verwijdering van 

de betreffende producten (al dan niet verwerkt en inclusief eventueel afvalstoffen) van de ter-
reinen van BIOTERRA op eigen kosten. Indien de wederpartij een daartoe strekkende sommatie 
niet nakomt, is BIOTERRA gerechtigd op kosten van de wederpartij betreffende grond aan de 
wederpartij te retourneren. 

b. Is de wederpartij gehouden om de door BIOTERRA gemaakte kosten, zoals kosten van vervoer, 
opslag, verwerking, bewerking, afvoer en dergelijke alsmede overige gemaakte en te maken 
kosten van welke aard dan ook aan BIOTERRA te vergoeden. 

c. Is de wederpartij gehouden de winstderving aan BIOTERRA te vergoeden. 
d. Is de wederpartij gehouden om alle schade, die BIOTERRA in verband hiermee lijdt of zal lijden 

te vergoeden en vrijwaart zij BIOTERRA volledig voor alle mogelijke aanspraken van derden, die 
hiermee verband houden. 

In ieder geval stelt zich de maximale termijn van 10 werkdagen om een akkoord te verkrijgen tussen 
BIOTERRA en de wederpartij. Deze termijn vangt aan vanaf de melding van de non-conformiteit 
door BIOTERRA aan de wederpartij. Indien deze termijn wordt overschreden zullen er kosten voor 
verdere tussenstockage doorgerekend worden aan € 4,00 per ton (maximaal 1 maand). Bij geen 
akkoord binnen 1 maand na melding van het alternatieve voorstel, dient de grond/afvalstof zo snel 
mogelijk op kosten van de klant te worden verwijderd. In dat geval worden de kosten voor 
analytische controle (€ 950 per batch van maximaal 1000 ton) en tussentijdse stockage (€ 4,00 per 
ton voor maximaal 4 weken vanaf aanvoerdatum, bijkomend € 0,75 per ton per begonnen week 
nà 4 weken) doorgerekend. 

 
5.3 De klant is aansprakelijk voor alle aantoonbare schade aan personeel en materiaal als gevolg van 

onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende opgaven met betrekking tot de aard van de 
verontreiniging. 

 
5.4 De gevolgen met betrekking tot de eigendom van de grond zijn geregeld in artikel 8. 
 
6.   Aanvoer producten  
6.1 De producten zullen door of vanwege de wederpartij op zijn kosten worden aangevoerd (tenzij de 
offerte anders specifieert) op het door BIOTERRA aan te wijzen terrein in overleg met BIOTERRA door 
daarvoor erkende transporteurs met geschikte vervoermiddelen. 
 
6.2De door de wederpartij aangeduide specificatie van verontreiniging (in het kader van opsplitsing van 

deelpartijen) zal bepalend zijn voor de al dan niet opgesplitste stockage op ons terrein. Na aanvoer 
zijn wijzigingen hierin dus niet meer uitvoerbaar door BIOTERRA NV en zullen de deelpartijen als 
dusdanig ingekeurd en verrekend worden. 

 
6.3 De toelating tot lossen op het terrein van BIOTERRA is geen garantie voor het definitief accepteren 
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van de volledige partij; indien achteraf wordt vastgesteld dat de partij of deelpartijen niet conform 
zijn, kan alsnog een weigering volgen. 

 
6.4 Na aanvoer van de producten zal BIOTERRA overgaan tot interne controle en analyse van de 

producten op hun fysische en milieuhygiënische eigenschappen. De opdrachtgever die hierbij 
wenst aanwezig te zijn dient BIOTERRA hiervan schriftelijk in kennis te stellen, vóór de eigenlijke 
aanvoer, teneinde deze laatste toe te laten de wederpartij te verwittigen van datum en uur van 
controle. De analyse van de genomen stalen zal gebeuren door een door BIOTERRA aangesteld en 
door OVAM geaccrediteerd laboratorium. De definitieve acceptatie van de producten zal gebeuren 
op basis van de resultaten van deze analyse die uitgevoerd dient te worden conform de geldende 
Vlaamse CMA-methodes. 

 
6.5 De door BIOTERRA afgetekende weegbonnen zijn maatgevend voor het aantal aangevoerde tonnen. 
 
6.6 De wederpartij verbindt zich ertoe BIOTERRA NV schriftelijk te verwittigen van eventuele gevaren 

uitgaande van de verontreinigde gronden en alle risico’s die ons personeel zou kunnen lopen (direct 
en/of indirect). 

 
 
7.   Vervoer 
Vervoer geschiedt steeds door of vanwege de wederpartij voor diens risico. Bij vervoer vanwege 
BIOTERRA zelf aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid. 

 
8.   Eigendom grond 
8.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft de wederpartij eigenaar van de 

producten, alsmede volledig verantwoordelijk voor de verdere zorg en (eind)bestemming van de 
grond en bij de reiniging vrijkomende afvalstoffen. De verantwoordelijkheid van BIOTERRA reikt 
niet verder dan tot een juiste uitvoering van hetgeen is overeengekomen terzake van de reiniging 
van de grond. 

 
8.2 Indien schriftelijk is overeengekomen, dat de producten in eigendom overgaan aan BIOTERRA en 

BIOTERRA vóór het moment dat volledige duidelijkheid bestaat als bedoeld in artikel 3 lid 2 tot de 
conclusie komt dat niet is voldaan aan het aldaar genoemde criterium, komen partijen voor dat 
geval reeds nu overeen dat alsdan aan de eigendomsovergang een geldige titel ontbrak, derhalve 
geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden en dezelfde gevolgen gelden als vermeld in lid 1 
van dit artikel. De verontreinigde grond, afvalstoffen en dergelijke worden dan geacht steeds eigen-
dom te zijn geweest van de wederpartij. 

 
9.   Prijs 
9.1 Alle prijzen van BIOTERRA zijn netto, exclusief B.T.W. 
 
9.2 Bij afwijkingen groter dan 20% op de aangeboden vermoedelijke hoeveelheden, behoudt BIOTERRA 

zich het recht voor de eenheidsprijzen te herzien. 
 
9.3 Meer- dan wel minderprijs in verband met afwijkingen (> 20%) van de aanvankelijk verstrekte 

specificaties, of hoeveelheden, waarvan bij het doen van de aanbieding is uitgegaan, worden 
opgelost conform de door BIOTERRA normaliter gehanteerde prijsnormen voor de juist gebleken 
specificaties. Het betreffend saldo zal verschuldigd zijn ineens na voltooiing van het werk doch zal 
steeds ter informatie voorgelegd worden aan de klant. 
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9.4 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die 

na de dag van de aanbieding in werking treden komen voor rekening van de wederpartij, tenzij 
BIOTERRA deze gevolgen op de dag van de aanbieding duidelijk had kunnen voorzien. 

 
10.  Betaling 
10.1 Alle kosten vallende op de betaling, waaronder kosten van de wissel- en bankkosten, zijn voor 

rekening van de wederpartij. 

10.2. Betalingen dienen contant bij aflevering plaats te vinden, tenzij BIOTERRA een betalingstermijn 
heeft toegestaan. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging 
c.q. factuur door BIOTERRA vermelde termijn. Tenzij op de facturen anders vermeld, geldt een 
betalingstermijn van 30 dagen. Alle bedragen die op hun vervaldag niet voldaan zijn, worden 
verhoogd overeenkomstig artikel 1226 en 1229 B.W. van rechtswege en zonder ingebrekestelling: 

  - met moratoire intresten gelijk aan 10% op jaarbasis 
  - met een schadevergoeding van 15% van het onbetaald bedrag met een minimum van € 250 

per onbetaalde factuur 
 
10.3 Indien betaling in termijnen is toegestaan, is de wederpartij bij niet tijdige betaling van een of 

meer der termijnen van rechtswege in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en is 
de gehele restant aanneemsom terstond en in zijn geheel opeisbaar. 

 
10.4 Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig 

nakomt, heeft BIOTERRA het recht al haar verplichtingen - onder welke naam en uit welken hoofde 
ook jegens de wederpartij aangegaan - op te schorten tot betreffende verplichtingen alsnog door de 
wederpartij zijn nagekomen. 

 
10.5 Betalingen dienen steeds zonder enige korting te geschieden. Het is de wederpartij niet 

toegestaan zich op verrekening te beroepen. Klachten geven de wederpartij niet het recht enige 
betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van BIOTERRA in het geheel niet 
beantwoordt aan de overeenkomst. 

 
10.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van 

rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de wederpartij een andere titel aan zijn 
betaling heeft gegeven. 

 
10.7 Het door de wederpartij verschuldigde wordt in zijn geheel opeisbaar indien de wederpartij 

overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van 
faillissement wordt verklaard, alsmede in geval door een derde beslag op zijn vermogen of een deel 
daarvan wordt gelegd. 

 
10.8 Wanneer BIOTERRA het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in 

handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpar-
tij. Ter keuze van BIOTERRA kan de wederpartij worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor 
BIOTERRA zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan 
BIOTERRA verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 
250. De enkele inschakeling van een derde door BIOTERRA doet de verschuldigdheid van de 
incassokosten ontstaan. 

 
10.9 BIOTERRA behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling 

met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden. 



                F20-6 B Voorwaarden bij offerte – aanvullend en algemeen rev. 2 

8 

 

 
10.10 BIOTERRA is gerechtigd verplichtingen harerzijds jegens de wederpartij op te schorten, c.q. niet 

uit te voeren, zolang door de wederpartij een niet naar het oordeel van BIOTERRA voldoende zeker-
heid voor de betaling is gesteld. 

 
11.  Aansprakelijkheid en vrijwaring 
11.1 BIOTERRA wordt geacht zonder meer te kunnen afgaan op door de wederpartij verstrekte 

gegevens en is geenszins gehouden daarnaar zelf enigerlei onderzoek in te stellen. Indien door de 
wederpartij verstrekte gegevens onjuist of onvoldoende zijn geweest om BIOTERRA tot een juiste 
inschatting van haar verplichtingen in staat te stellen of van de daarmee gepaard gaande risico's, is 
BIOTERRA niet aansprakelijk voor welke schade dan ook en vrijwaart de wederpartij BIOTERRA voor 
elke aanspraak die derden jegens BIOTERRA (zouden kunnen) maken. 

 
11.2 Iedere mogelijke aansprakelijkheid van BIOTERRA ten opzichte van de wederpartij eindigt, 

behoudens bij opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van BIOTERRA, na afzet van de 
gereinigde grond. 

 
11.3 Van enige vermeende aansprakelijkheid dient, op straffe van verval daarvan, binnen vier weken 

na ontdekking per aangetekende brief mededeling te worden gedaan aan BIOTERRA. 
 
11.4 BIOTERRA is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij geleden bedrijfsschade of andere 

eventuele gevolgschade.  
 
11.5 De maximale aansprakelijkheid van BIOTERRA bedraagt nimmer meer dan de totale netto 

aanneemsom, waarvoor de opdracht is of zou worden uitgevoerd. 
 
12.  Overmacht 
12.1 Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst 

redelijkerwijze niet van BIOTERRA kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige 
omstandigheid geldt onder meer het - om welke reden dan ook - niet, niet tijdig, of niet deugdelijk 
leveren aan BIOTERRA door haar (toe)leverancier. 

12.2 Indien BIOTERRA voorziet, dat tengevolge van overmacht de gesloten overeenkomst in het 
geheel of grotendeels niet, dan wel niet voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, kan 
worden nagekomen, danwel de termijn voor uitvoering, dientengevolge met meer dan twee 
maanden (onverminderd hetgeen omtrent termijnen hierboven bepaald is) zou worden over-
schreden, heeft BIOTERRA de keuze om de overeenkomst op te schorten, zonder dat in een van 
deze twee gevallen partijen aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden. Indien er reeds 
sprake was van gedeeltelijke uitvoering door BIOTERRA, kan ontbinding slechts betrekking hebben 
op de toekomst en is de wederpartij een prijs verschuldigd, evenredig aan het wel uitgevoerde 
gedeelte van de overeenkomst. 

 
13.  Geschillen 
13.1 Op alle overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden gelden, en alle geschillen die 

daaruit voortvloeien is Belgisch recht van toepassing. 

 
13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van met BIOTERRA afgesloten 

overeenkomsten en/of al hetgeen daarmee verband houdt, zullen middels arbitrage worden 
beslecht door rechtbank van Tongeren conform de op het tijdstip van aanvang van arbitrage 
geldende statuten, onverminderd de bevoegdheid van BIOTERRA om het geschil voor te leggen aan 
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de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter en in spoedzaken de kort geding 
rechter te benaderen. 

 


